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207 - O Início dos Dias de Noé

Recebido Domingo, 31 de julho de 2016

Comunhão

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que tem feito por mim
e minha família. Obrigado pelo nosso novo site Nest! Foi tão demorado
chegar a este ponto, pois durante esse tempo Você também me chamou
para terminar algumas tarefas assustadoras que nunca foram concluídas até
agora.

A semana passada foi estressante pois tivemos problemas para
finalizar a abertura do site. Você me deu incontáveis   sinais para fortalecer
com orações e louvores a Você, então eu fiz. Às vezes, senti que Você exigia
que eu apenas completasse minhas tarefas em silêncio e ouvi Sua voz
audível me lembrando que Você está aqui comigo em tudo o que eu faço.

Na quinta e na sexta-feira, examinei caixas velhas de papéis. Eu já
tinha passado por isso antes, apenas colocando-os em caixas etiquetadas
com papéis geralmente parecidos com os mesmos prazos. No entanto, desta
vez, Você estava exigindo que eu revisasse cada papel para descartar itens
desnecessários e manter apenas registros de nossa história, nem mais nem
menos. Achei que tinha acabado isso, mas percebi que nunca havia
realmente enfrentado nada disso.

Eu havia relegado meu passado a dolorosas caixas de armazenamento
que "nunca seriam abertas". Em apenas dois dias, examinei essas caixas e
consolidei nove recipientes de papéis em duas pequenas caixas de arquivo.
No processo, removi o equivalente a quatro grandes sacos de lixo cheios de
documentos desnecessários e isso me libertou.

Eu descobri que apenas encaixotar essas 'coisas' não removia sua
presença, pois o fardo de tudo isso ainda permanecia. Este verão foi
doloroso e punitivo, então eu tive que enfrentar todas as minhas escolhas e
erros dolorosos do passado enquanto fazia tudo isso.

Depois de concluir essa tarefa assustadora, ouvi Jesus me dizer: 'Erin,
Eu estou aqui. É assim que eu trouxe você aqui para mim. Não se condene.
Libere tudo isso para mim. Eu amo Você.'
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Então, quando senti que deveria jogar fora algo ruim, senti o Senhor
dizer: 'Não, Erin, mantenha isso como um registro e como evidência de sua
raça, tanto as boas quanto as ruins. É importante.' Normalmente, eu teria
removido todos os registros de atos errados de outras pessoas, mas percebi
que o Senhor está me pedindo para manter registros históricos de minha
jornada.

Hmm, bem, foi muito difícil dizer o mínimo, já que todos esses papéis
contavam uma história, a história da minha vida. Falava de minha raça; o
bom, o Mau e o Feio. Encontrei cartões de visita com meu nome em todos os
lugares em que trabalhei. Encontrei antigos prêmios, cartas e fotos de
realizações e marcos.

Eu descobri o mesmo para meus filhos. Até encontrei itens perdidos
que deixaram meu coração feliz. Tudo agora está contabilizado e organizado.
Agora tenho apenas algumas pequenas rotulagens e coleta que preciso
terminar e tudo isso deve ser concluído amanhã.

Pai, o tempo é um mistério. Quando eu era criança, não podia esperar
que o tempo passasse, pois o tempo parecia muito lento naquela época.
Agora, como adulto, o tempo passa tão rápido que parece ter passado em
um piscar de olhos. Meus filhos cresceram tão rápido. Para onde foi todo o
tempo? Houve tantas lágrimas.

No entanto, houve muitos anos, de 2005 a 2010, em que eu quase
não chorei, exceto gritar por Você com raiva, desespero e descrença. Eu
estava no meio de uma longa série de eventos traumáticos que continuavam
dia após dia.

Então, quando as lágrimas começaram a rolar novamente, foi em
resposta à gratidão e ao apego ao que era mais importante para mim, mas
acima de tudo para meus filhos e minha salvação. Perdi tudo para te ganhar,
Pai! Você tem feito muito comigo. Minhas lamentações e reclamações agora
se transformaram em alegria e gratidão.

Agora estou pronto para o que vem a seguir. Hmm, preciso dizer isso
com um pouco mais de humildade. Senhor, estou tão pronto quanto penso
que sou capaz para o que quer que decida trazer a seguir. Tudo que sei é
que te amo de todo o coração. Vejo Você trabalhando em tudo ao meu redor,
e alguns dias apesar de mim, e fico pasmo.

Suas obras, Senhor, são incríveis e eu entrego todo meu coração a
Você. Você me manteve aqui por uma razão e escolheu todos nós com um
propósito. Agora, dedico tudo o que tenho para os Seus propósitos.
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Oro para estar aqui para ver tudo o que você planejou, mas apenas
até o ponto de seu retorno. Depois disso, remova a mim e todos nós para
nossos Lares eternos. Pelo que vi chegando naquele grande e terrível dia,
pegarei 'o grande', mas, por favor, remova-nos antes do 'terrível'.

Não consigo imaginar o horror para aqueles que ficarão. Será como
quando eu descobrisse algo tão profundo, sombrio e depreciativo sobre
alguém que eu pensei que me amava há muitos anos.

Essa descoberta foi diferente de tudo que eu possa descrever. Em
essência, o que essa pessoa fez para aqueles que eu amava que eram
inocentes me fez perceber como uma mãe poderia ser levada à vingança da
maneira mais impensável. De maneiras que alguém nem pensaria ser
possível em qualquer outra circunstância que não fosse uma descoberta tão
sombria.

Este mundo não é mais o mundo simples que era e talvez nunca tenha
sido. Para mim, é ruim, mas está prestes a ficar muito pior. Pai, proteja
todos nós.

Por favor, abençoe nosso novo site. Que ele forneça a garantia de onde
um dia iremos residir com você. Tudo o que temos e possuímos é Teu. Que
tudo isso seja para Sua glória e não para nossa vaidade. Eu amo Você!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente na frente da porta de Deus e senti uma mão
em meu ombro esquerdo. Eu me virei e era Uriel sorrindo para mim.

Uriel: “Deus pede sua presença, Erin.”

Ele apontou à minha direita para o quadro de avisos florestal. Eu sorri
porque havia um pardal marrom no topo do tabuleiro que estava cantando.
Eu estendi minha mão e o pardal pulou no meu pulso. Eu ri de alegria com
isso e fiquei fascinado com o quão amigável e destemido esse passarinho
era.

Enquanto eu observava o pardal, esse simpático pássaro marrom
começou a mudar bem diante dos meus olhos. A princípio pensei que meus
olhos estavam me enganando, mas observei enquanto as penas marrons
gradualmente começaram a ficar prateadas, cobrindo o marrom. Então eu vi
as pontas de cada pena tornarem-se douradas (Salmo 68:13) e a base
marrom por baixo tornou-se branca.

O bico da ave então ficou dourado e suas pernas pareciam cheias de
vida, sem rugas e quase transparentes. Ela começou a pular para cima e
para baixo e então voou até meu ombro.
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Ela começou a cantar uma nova canção, como uma canção real e uma
melodia. Eu tinha acabado de assistir a uma transformação ao vivo e foi
simplesmente incrível.

Eu então me virei para o quadro de avisos e havia um bilhete com
meu nome nele. Abri o pequeno envelope gravado e vi meu nome escrito
com um pequeno pardal gravado em ouro.

Abri o cartão e li:

Você fez como eu instruí.

Obediência é melhor do que obras.

Estou satisfeito por você ter feito o que pedi, por mais difícil que tenha
sido para você.

Agora estou prestes a fazer algo em seus dias que você não
acreditaria, mesmo que lhe dissessem.

Eu não te esqueci.

(Habacuque 1:5, Atos 13:41)

Você é Minha.

Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e quando você
passar pelos rios, eles não te submergirão.

Quando você andar pelo fogo, você não será queimado (Isaías 42).

Você é amado! Eu estou contigo sempre!

Jesus

Enquanto eu chorava e chorava, o passarinho olhou para mim e
inclinou a cabeça. Ela então olhou para Uriel e voou para seu ombro. Uriel
apontou para a porta e tinha um sorriso no rosto. Eu me virei em direção à
porta de Deus e ela estava aberta. Uriel colocou pomada em meus olhos e
me acompanhou até a presença de Deus.

O cheiro da fragrância de Deus é indescritível e é como o sândalo, o
jasmim e o cheiro do verão se transformando em outono. Na verdade, foi
também a mudança de cada estação, junto com as rosas, Victory Roses. Sei
que parece uma mistura estranha de fragrâncias terrenas, mas não sei de
que outra forma descrever a bela fragrância da presença de Deus.

Conforme Uriel me trouxe para mais perto, eu podia ouvir o coro de
anjos cantando com a beleza de mil coros terrestres combinados. Seus
únicos instrumentos eram suas vozes e foi incrível.
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As células do meu corpo estavam respondendo com vida e adoraram a
Deus, seu Criador, antes que meu cérebro pudesse alcançá-lo. Mais uma
vez, não tive controle sobre minhas células quando finalmente a gravidade
assumiu o controle e caí de joelhos em Sua presença.

A beleza em Suas Cortes é tão difícil de descrever. Sua glória e
presença são magníficas demais para fornecer uma descrição precisa. Eu só
podia ver a luz de Deus. Havia uma cor como esmeralda e então um arco
circular como um arco-íris sobre Sua coroa. Eu podia ver flashes, mas é
impossível ver qualquer coisa perto do Trono ou mesmo ao redor dele.

Eu podia ver sete tochas semelhantes a velas abaixo Dele, na parte
inferior dos degraus da escada. Mesmo que eles estivessem tão distantes,
era mais confortável olhar para a minha direita e esquerda para a
arquitetura das víboras e colunas.

O agradável Mar de Safira estava abaixo de mim e era tão bonito que
fiquei maravilhado. Embora pareça que estou sendo levado para mais perto
de Deus a cada vez que visito, é apenas alguns metros terrestres mais
perto. Na realidade, Ele ainda está tão longe, talvez até quilômetros, pois
não tenho certeza de como medir coisas incompreensíveis como a distância
do Trono de Deus de Sua porta em Sua Corte.

Quando me ajoelhei ali, ainda mal conseguia acreditar que Deus me
chamou aqui para estar com ele. É muito desafiador para mim tentar dar
uma imagem do que estou vendo ao leitor. Tudo que eu podia fazer era
adorar a Deus e agradecer a Ele por tudo.

Foi uma jornada incrível este ano. Eu assisti a uma calamidade nos
Estados Unidos de uma forma que nunca tinha visto antes. Tenho observado
a mídia noticiosa se unindo abertamente contra ou a favor de certas
agendas, sem levar em conta a realidade da verdade.

Em um minuto, vejo um palestrante ou discurso ao vivo e, em uma
hora, há notícias de última hora sobre algo diferente do que acabei de ouvir
e testemunhar por mim mesmo. Estou observando a injustiça pela
manipulação em proporções épicas e estou completamente pasmo com a
rapidez com que tudo isso está se desenrolando.

Eu: “Pai, o mundo está piorando a cada dia. Nunca vi tanta devastação nos
Estados Unidos como vejo agora. Veja o que está acontecendo no mundo
todo. Embora eu seja apenas uma pessoa, é possível fazer alguma coisa? ”

Deus: “Eu conheço seus pensamentos e Eu tenho ouvido os seus choros. Eu
não te deixei. Tenha cuidado com o que seus olhos olham e o que seus
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ouvidos ouvem. Foi mostrado a vocês o que está ocorrendo e se expandindo
sobre suas cabeças. Olhe...”

Eu então senti o quarto tremer quando o Mar Safira se abriu bem na
minha frente. Lá eu pude ver a Terra envolta por uma enorme teia. Era como
outra camada ou capa superior, era intrincadamente tecido e, em muitas
áreas, o padrão era extremamente complexo.

Deus: “Erin, Eu te mostrei algo recentemente. Você se lembra disso?”

De repente, e sem sequer uma dica de que Ele faria isso, uma
memória foi baixada em minha mente. Eu me vi comentando com minha
família uma noite depois do pôr do sol na cozinha de minha casa.

Eu: “Pai, observei uma enorme teia de aranha na janela da minha cozinha.
Com o sol desaparecido, as luzes brilhantes de nossa cozinha atraem os
vagalumes, mosquitos e outros insetos para a luz. Mal sabem eles que entre
eles e a luz havia uma teia. Uma vez enredados nessa teia, eles são
incapazes de prevenir a morte certa. Isso realmente me deixou triste.”

Deus: “Sim, mas a ilustração é a mesma de hoje. Cada aspecto da vida
agora é tão dependente desta teia que não há tempo para Mim, mas há
ainda mais nisso.”

Eu: “Pai, o homem está cada vez mais avançado. Quais serão os nossos
sinais em que estaremos nos dias de Noé?”

Deus: “Eu dei ao homem 120 anos para se arrepender enquanto Noé estava
construindo. O mal durante aqueles dias, a maldade do homem era grande e
a imaginação dos pensamentos do mal estava continuamente no coração do
homem. O pecado era aceitável e pecados ainda piores do que os
mencionados nas Escrituras foram praticados. Não havia medo de Mim
porque os pecados alimentavam a carne e mantinham o apetite cheio.”

Quando olhei para a Terra, ela começou a girar no sentido anti-horário.
Eu vi uma enorme aranha tecendo uma teia na América do Norte. Estava tão
espesso com a teia que eu mal conseguia ver além dela.

Eu então vi uma guerra épica no Paraíso enquanto o arcanjo Miguel
lutava contra essa enorme aranha. Em um ponto, outro anjo cortou a teia e
eu vi um enorme feixe de luz. Quando olhei para baixo, vi uma grande figura
reptiliana com uma bandeira vermelha, branca e azul sendo iluminada por
esta luz.

Este réptil tinha olhos protuberantes amarelos com uma fenda ou
fenda preta no meio do olho amarelo. Ele tinha enormes dentes amarelos.
Ele estava com raiva, pois não parecia gostar da luz entrando.
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Eu então vi mais uma vez este estranho touro enorme, mas agora
parecia ferido e fraco após vários golpes grandes das lanças de um matador.
No entanto, eu então o observei se levantar e continuar em seu curso
imprevisível pela terra.

Eu vi grupos de milícias se levantando contra a polícia, onde essa
milícia tinha o rosto pintado de branco em desenhos em seus rostos. Eu vi
as comemorações que incitaram motins começaram por cinco a dez pessoas
e depois aumentaram enquanto os oficiais eram visados.

Eu: “Parece que as coisas estão acontecendo agora, mas ainda pior. Pessoas
aleatórias estavam sendo alvejadas. Pareciam guerras raciais, mas de todos
os tipos. Quando será isso? ”

Deus: “Como você viu, isso começou. No entanto, o problema já é muito
pior do que você vê ou ouve. Isso é agitação durante um tempo em que
enviei calamidades sobre esta nação, bem como sobre outras. ”

Então vi os EUA em destaque.

Deus: “Eu dei 120 anos nos dias de Noé para arrependimento. Por esta terra
que uma vez foi dedicada a Mim e que se declarou amiga de Israel, eu dei o
dobro desta porção de tempo para arrependimento. Agora estou mandando
punições ainda maiores para a terra.

“Não se pode culpar o touro porque o touro não é Deus, embora o
réptil e os outros 'pacificadores' acreditem que sim. Este é o momento em
que a terra será peneirada, medida, pesada e achada em falta.

“Embora os ímpios acreditem que têm pensamentos elevados, eles não
estão. Eles são mais elevados em seus pecados, mas suas línguas
inteligentes convencem as massas de que devem ser seguidos. Você só
precisa ver mais profundamente do que a arrogância em seus rostos para
ver o terror absoluto por baixo, pois eles sabem que seu tempo de
julgamento está tão perto quanto Minha mão.”

Então eu vi a bobina da teia se espalhando pela área da América do
Norte, Europa e Japão, deixando todas as outras áreas. Vi mais terremotos
do que o normal no anel de fogo, mas também alguns a leste deste no meio
dos Estados Unidos, bem como na Itália.

Eu vi agora um total de dez anjos do Céu ao redor do globo em várias
áreas. Eu vi a América do Sul em agitação. As costas do oeste e do leste
estavam crivadas de peixes mortos ou contaminados e muitas águas
estavam impróprias para entrar.
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Houve grandes tempestades, terremotos e calor em várias áreas. Os
cartéis de drogas e tráfico estavam se tornando populares e surgiram em
muitas áreas. Crianças pequenas foram sequestradas ou vendidas pelos pais
e enviadas em grandes quantias em dólares para outros países.

Então, vi a mesma coisa ocorrendo na Europa e na América do Norte.
Quando o globo terrestre girou diante de mim, vi que quase todo o globo
estava em destaque.

Eu: “Pai, não consigo imaginar dar à luz ou ter um filho pequeno nestes dias
que estão por vir. O que estou vendo me deixa doente. As crianças estão
sendo colhidas e vendidas. Estará em toda parte.

“Aos Estados Unidos foi dado 240 anos para se arrepender de 1776.
Isto seria no dia 4 de Julho de 2016. Isso está correto? É este o começo da
queda dos Estados Unidos, Pai?”

Deus: “Erin, o mundo está ficando pior ou melhor? O que está acontecendo
nos púlpitos? Existe uma chamada para o arrependimento ou existe uma
chamada para, não apenas abraçar o pecador, mas aceitar o pecado? Agora,
o indicador é Israel, e não esta terra amaldiçoada sem Deus.”

Eu: “Pai, há tantas pessoas que te amam, te procuram e intercedem pelos
outros. Ainda temos esperança. Por favor, tenha misericórdia de nós,
proteja-nos e mantenha-nos seguros. Por favor, não nos deixe morrer.”

Deus: “Eu ouvi suas orações e são boas. Seus escritos de Mim não serão
populares. Existe dano colateral em qualquer guerra ou calamidade, mas
aqueles no meio de problemas cujo coração está diante de Mim em amor
não perecerão, mas terão vida eterna. O que é melhor?

“Agora, Eu também uso o manso para humilhar o orgulhoso. Também
usarei flechas na Minha aljava quando for preciso, entendeu? Quando mando
punição para um país ou povo, pode ser repentino ou com o tempo.

“O tempo do fim acelera, mas ainda há mais tempo. Agora esta terra
aqui…”

Eu vi os EUA iluminados.

“… Pode esperar agitação civil. No passado, havia um padrão com o de
Israel, mas poucos viram a correlação. Por que?"

Eu: “Porque o eixo do mundo parece girar em torno dos Estados Unidos e
todas as notícias se concentram na América?”

Deus: “Sim, uma nação orgulhosa e rica com um alicerce em ruínas lenta e
sistematicamente entregue aos seus captores, embora ela não saiba disso.
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Outras nações enriqueceram por causa dela, mas também a odeiam e
amaldiçoam.

“Há duas pessoas competindo pela liderança. Um é muito poderoso e
trabalha com outras nações e tem as bênçãos de muitas igrejas e outros
líderes. Este levará o povo a se render aos seus inimigos, proclamando
'aceite tudo, seja tudo, compartilhe tudo e dê tudo'.

“Porém, o outro fará com que o povo e a terra não sejam entregues
sem luta.”

Eu: “Então um vai nos forçar a nos render e o outro a ficar e lutar?”

Deus: “Sim”.

Eu: “Nenhum dos dois parece bom. Não importa o que aconteça, esta terra
está em apuros e Você ainda continua enviando calamidades. Pai, as pessoas
vão começar a te amaldiçoar.”

Deus: Uma risada rolante sacudiu o chão.

“Eles me amaldiçoam agora. O lugar das 'Sete Torres'...”

O globo diante de mim mudou-se para o Oriente Médio.

“… Há planos aqui contra Israel. Enquanto a América e a Europa estão
ocupadas enquanto o espancamento continua e a terra ao norte se torna
ineficaz, Minha terra será atacada.”

Eu: “Mas toda esta terra, incluindo a Terra, as estrelas e os Céus, é Tua,
Pai.”

Deus: “Sim, mas Israel é a Minha jóia especial e isso Eu declarei. É por isso
que Eu continuo a próspera-la. No entanto, como o mundo está focado nas
terras conturbadas, poucos perceberão. Existe um padrão para o tempo.”

Eu: “Quando enviarás o Senhor por nós? Por favor, envia Ele."

Deus: “Israel é o seu medidor de tempo. Há pessoas que procuram dividir a
terra, portanto, vou dividir suas terras. Minha terra não pode ser negociada.
Eu não lido com ninguém. Agora, não desanime ou desanime ao ver todos
esses problemas, mas saiba que os dias de Noé estão sobre você. Em todas
as coisas, fique quieta e saiba que Eu sou Deus.”

Eu: “Eu te amo, Pai.”

Eu estava tremendo ao olhar para a Terra e ver um aumento nos
desastres naturais. Eu vi sinais nos céus, junto com coisas fora do
personagem e fora de época. Esses dez anjos eram enormes, em que seis
anjos agora se juntavam aos quatro já existentes nos EUA. Esses outros seis
anjos foram dispersos ao redor do globo.
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Na América, vi extremos sem nenhum ponto intermediário de
descanso. Houve incêndios, secas, ventos e tempestades de areia de
natureza apocalíptica. Eu vi o chão tremendo e se dividindo. Vi uma área tão
seca e árida que, quando a chuva veio em chuvas torrenciais, o solo, como
cimento, não pôde receber a chuva e, em vez disso, a repeliu.

Mais uma vez, vi uma grande tempestade vindo da África, no Atlântico,
bem na costa leste. A devastação foi mais do que as companhias de seguros
ou fundos do governo poderiam cobrir. Suas 'políticas gerais' tiveram
grandes buracos, de modo que muitas pessoas ficaram sem ajuda.

Eu então vi um calor recorde, apagões e apagões contínuos nas
grandes cidades, bem como tumultos e distúrbios. Depois da temporada de
calor recorde, veio um frio recorde, gelo, neve e tempestades como os EUA
e Canadá nunca viram.

Devido a essas calamidades, vi o preço dos alimentos disparar,
forçando milhares a não mais comprarem carne de qualquer tipo. Houve
“vegetarianos forçados” em número recorde, bem como questões
relacionadas à falta de proteína disponível. Como resultado, literalmente vi
pessoas menos espertas, mais dóceis e mais fracas de espírito.

Eu então vi um grande exército começar a inundar as regiões do norte,
mas também algumas do leste e algumas do oeste. Esses exércitos
pareciam bem-vindos no início, mas tinham o propósito de dividir a terra. A
princípio, a invasão pareceu tranquila, mas depois foi aumentando
gradualmente.

Mais uma vez, vi algo nas regiões costeiras que parecia que a terra era
inabitável a oitenta quilômetros de distância. Quando eu olhei, os Estados
Unidos pareciam ter bordas pretas, como se o próprio Deus tivesse pegado
um marcador 'Sharpie' e desenhado uma grande borda preta grossa em
lados opostos da terra.

Dos Grandes Lagos, vi derramamento de alguma tempestade descendo
para o Golfo do México. Áreas do rio Mississippi estavam debruçadas sobre,
inundando o país e dividindo-o. A água não baixou, mas permaneceu
estagnada por algum tempo. Ocorreram surtos de doenças diferentes de
tudo que os Estados Unidos já haviam visto.

O globo diante de mim então girou e vi navios de contêineres vindo
com mercadorias para os EUA sendo divididos e derrubados por um anjo no
Pacífico. Isso cortou as importações para a América do Norte.

Com tudo isso, vi dois países permanecerem robustos. Um desses
países, a China, parecia brilhar como ferro. O outro país, a Rússia, parecia
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brilhar como bronze. Ambos os países não pareciam abalados, mas, em vez
disso, parecia que Deus os mantinha relativamente ilesos.

Então vi um anjo perto das Ilhas Aleutas, entre a Rússia e o Alasca,
como se estivesse segurando a ponta de uma corda de pular, enquanto outro
anjo no hemisfério sul estava segurando a outra ponta. Conforme a corda se
movia pela água, ela agitou os mares. A corda criou ventos épicos e atingiu
as terras da Austrália, Nova Zelândia, Filipinas e Pacífico Sul, além de ferir o
Japão.

Então eu vi um anjo sobre a Índia, Paquistão, Afeganistão e Irã com
um martelo enorme. Ele deixava entrar exércitos e então martelava a terra e
os exércitos.

Eu vi um anjo parado na Etiópia e ele explodiu em direção ao
nordeste. Fortes tempestades de vento eram tão fortes que os oceanos
pareciam marrons de poeira e detritos.

Enquanto isso, o 'anjo da morte' pairava sobre grandes porções do
norte da África. Como não houve ajuda humanitária para a seca e a fome,
muitos milhares morreram.

Egito, Líbia, Etiópia, Argélia, Somália e outros países começaram a
agitação civil como nunca haviam visto antes. Os consulados estrangeiros
retiraram-se completamente de todas essas regiões.

Eu vi um anjo à parte dos outros com uma mão sobre Israel, mas vi
um acúmulo vindo contra eles da área ao norte da Líbia, conforme ordenado
pela 'Cidade das Sete Torres'. Eu vi um rio de preto, vermelho e uma faixa
verde vindo da área do Oriente Médio que parecia um enxame.

Outro grande anjo foi encarregado da Europa e houve desastres
naturais, incluindo terremotos, enchentes e frio recorde. As safras de vinho
estavam diminuindo e a agitação civil estava aumentando como resultado. O
anjo parecia estar dirigindo o tráfego.

Outro anjo ergueu-se como uma estátua na América do Sul. À medida
que as orações das pessoas eram 'bloqueadas', um enorme exército de
demônios os impedia de saber qualquer coisa sobre o resto do mundo. Eu vi
uma enorme terra ali que parecia estar estagnada com água. Foi como uma
inundação, em que toda a água estava estragando.

Eu: “Oh Pai, quando é isso?”

Deus: “Erin, este tempo está começando e está chegando. Em breve todas
as mentiras serão expostas. No entanto, isso é o suficiente hoje.”

Eu: Chorando. "Pai, há alguma boa notícia?"
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Deus: Uma risada rolante que parecia um sorriso, embora eu não pudesse
ver isso.

“Claro, como Eu estou com você. A que passagem Eu sempre a guiei
quando você estava com medo?”

Eu: “Bem, vários, mas o Salmos 46 em particular.”

Deus: “Então encontre conforto, sabendo que preparei um lugar para você e
me concentro em coisas adoráveis.”

Eu: Chorando. “Você é adorável, pai, e eu te amo muito. Ajude-me a
permanecer e me conceda sabedoria. Deixe minha caneta clara para
escrever e fácil de entender. Eu me sentiria horrível se alguma vez
escrevesse algo errado. E se eu... ”

Deus: “Erin, não se preocupe e não tenha medo. Eu te instrua enquanto
você dorme. Trago você a Mim em visões e faço os seus sonhos ficarem mais
claros. Me permita carregá-la. Continue em seu curso. Eu vi seu sacrifício
por Mim e seu amor está escrito em Minhas mãos e em Meu coração. Como
Eu posso te esquecer? Não posso. Eu não me esqueço daqueles que Me
amam.”

Eu: “Obrigado, Pai. Eu nunca vou te esquecer.”

Deus: “Então isso é mútuo. Agora, encontre alegria no que você tem. Fique
firme em uma base sólida. Vou fazer algo em seus dias em que você não
acreditaria, mesmo que lhe dissessem.”

Só então eu senti Uriel me colocar de pé e me levar de volta à porta
de Deus. Eu me virei para acenar para Deus. Ao fazer isso, vi algo incrível.
Eu vi algo que parecia um tsunami de luz em todas as cores e ainda mais.

Essa luz veio até mim através da sala e, enquanto escrevo, senti uma
carga de eletricidade e um caloroso palpitar em meu coração. Foi como se
meu marca-passo tivesse disparado e eu tivesse acabado de descer uma
montanha russa ao mesmo tempo, mas foi tão maravilhoso. Uriel me levou
para fora.

Eu: “Uriel, o que está acontecendo comigo?”

Uriel sorriu para mim quando o pássaro veio e pousou em seu ombro
novamente.

Uriel: “Seus sonhos agora estão se tornando realidade, incluindo todos
aqueles que você teve pessoalmente. Isso inicia um novo capítulo em sua
'Oitava Ponte' e agora você está no meio do caminho, mais ou menos.
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“Agora, as coisas ficarão ainda mais claras do que antes. Você verá as
coisas não apenas através de uma lente macro, mas também de uma micro
lente, e tudo com maior clareza. Erin, sua cura também começou.”

Eu: “Uriel, eu realmente senti minha cura começar esta semana.”

Uriel: “Erin, você está percebendo as bênçãos da obediência. Você estava se
perguntando por que terminar suas tarefas era tão importante. É porque
esse era um problema cardíaco. Você terminou com total confiança de que
Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não compreende
totalmente. Agora Ele vai recompensá-lo.

“Continue a dedicar tudo o que você tem a Deus para os Seus
propósitos. Ao fazer isso, você continuará a armazenar seus tesouros no
céu. Obedeça a Deus mesmo quando você não conhece o Seu negócio, pois
obediência é melhor do que obras. Então, ao fazer isso, Ele abrirá as
comportas do Céu sobre você.”

Eu: “Uriel, o ministério é meu presente de volta para Deus e eu dedico tudo
isso a ele. Ele sabe disso?”

Uriel: Rindo. "Você precisa mesmo perguntar? Claro. É por isso que Ele
permitiu que o site abrisse no exato momento em que você terminou o que
Ele havia chamado você para fazer pessoalmente.

“Agora, há algumas coisas para você se lembrar. Continue a adorar a
Deus em Espírito e em verdade. Você é uma flecha em Sua aljava, então
fique afiado. Testifique a bondade de Deus em todos os seus caminhos e Ele
endireitará o seu caminho.

“Ele disse a você que o seu indicador da volta do Senhor não é o
mundo, mas Israel, ou as palavras dos profetas da antiguidade se provariam
falsas e não seriam de Deus. Portanto, continue orando por revelação
enquanto observa Israel, pois este será o seu medidor de tempo.

“Mantenha seus olhos no 'pacificador' enquanto ele é observado. Ele
logo se tornará uma figura ainda maior à medida que o tempo avança.

“As 'Sete Torres' devem ser observadas, pois esta é a casa da
atividade contra Israel. Eventualmente, outra cidade será o lar para isso; a
'Cidade da Torre Alta', como Babel.

“Agora, não se preocupe, mas ore. Salmos 46, 45, 17 e 84 são para
o seu encorajamento. Os tempos dos profetas estão se desenrolando. Vigie e
ore por revelação. Deus está prestes a fazer algo em seus dias que você não
acreditaria, mesmo que lhe dissessem.”
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Uriel sorriu quando o pequeno pardal glorificado inclinou a cabeça em
minha direção.

O sonho acabou.

Devo notar que parecia haver mais anjos do que apenas dez. Talvez o
'anjo da morte' seja um anjo separado, assim como o anjo que está sobre
Israel? O anjo na América do Sul parecia estar apenas parado ali, esperando
pela ativação. Não tenho certeza se alguns desses anjos já estavam lá com
antecedência?

Havia tantos detalhes nesse sonho e ele se moveu tão rápido que foi
muito difícil escrever tudo. Vou orar por mais revelações e pedir que todos
vocês orem comigo por isso.
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